
UPPLANDS FORNMINNESFÖRENING 
OCH HEMBYGDSFÖRBUND 

Styrelsens berättelse över förbundets verksamhet 1983 

Styrelse 
Landshövding Ingemar Mundebo, Uppsala, ordförande, (vald till årsmötet 
1986) 
Överbibliotekarie Gert Hornwall, Uppsala, vice ordförande, (till årsmötet 
1985) 
Landsantikvarie Ola Ehn, Uppsala, sekreterare, (självskriven) 
Bankdirektör Rune Skogum, Uppsala, skattmästare, (till årsmötet 1986) 
Fru Barbro Andersson, Fjärdhundra, (till årsmötet 1986) 
Docent Stig Björklund, Ras~okil, (till årsmötet 1984) 
Arkivarie Wolter Ehn, Uppsala, (till årsmötet 1985) 
Lantbrukare Henry Emanuelsson, Boglösa, (till årsmötet 1985) 
Fil. mag. Thorild Lindgren, Örsundsbro, (till årsmötet 1984) 
Kamrer Anders Mossberg, Tierp, (till årsmötet 1986) 
Lantbrukare Åke Söderman, Bergshamra, (till årsmötet 1985) 
Fil. kand. ·Gun Wallström, Björklinge, (till årsmötet 1984) 
Fil. dr Hans Österberg, Sundbyberg, (till årsmötet 1984) 

Arbetsutskott: ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och skattmästaren. 

Revisorer: kamrer Thore Kihlberg och lantbrukare Martin Ehrengren med direk
tör Harald Ekenhem och kamrer Erik Larsen som ersättare. 

Ombud till Riksförbundet for hembygsdvårds riksstämma 1983: fru Margit Alfredsson, 
Björklinge, lantbrukare Henry Emanuelsson, Grillby och herr Birger Wallen , 
Örbyhus. 

Årsmötets valberedning: folkskollärare Erik Wallström (sammankallande), lantbru
kare Olle Torsmark och ombudsman Hjalmar Wilund. 

Vårstämmans valberedning: folkskollärare Erik Wallström (sammankallande), 
lantbrukare Olle Torsmark och ombudsman Hjalmar Wilund. 

Stiftelsen Upplandsmuseets styrelse: lantbrukare Åke Söderman har varit förbundets 
representant i stiftelsens styrelse. Suppleant fil. mag. Thorild Lindgren. 

Uppsala kommuns naturvårdsråd: docent Stig Björklund har varit förbundets re
presentant i naturvårdsrådet. Suppleant landsantikvarie Ola Ehn. 

127 



Medlemmar 

ANSLUTNA HEMBYGDSFÖRENINGAR 
38, vilka tillsammans hade 8.246 enskilda medlemmar. (1982 var 36 föreningar 

anslutna.) 

ENSKILDA MEDLEMMAR per 31.12 1983: 

2.416 (1982: 2.418) 
Betalande 
Ständiga 
Hedersledamöter 
Medaljörer 

Anslag 

2.231 (1982: 2.231) 
121 ( " 124) 

19 ( " 20) 
45 ( " 43) 

För 1983 har Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund erhållit 

följande anslag: 
från Uppsala läns landsting för underhåll av Kvekgården 5.000 kronor 
från Enköpings kommun för underhåll av Kvekgården 5.000 kronor 

Årsmöte m. m. 
Årsmötet 1983 ägde rum tisdagen den 11 oktober i Upplandsmuseet i Uppsala un 
der ordförandeskap av landshövding Mundebo. Stagdeenliga val förrättades. 
Verksamhetsberättelsen för tiden 1 januari-31 december 1982 lades med god
kännande till handlingarna och balansräkningen per den 31 december 1982 fast
ställdes. Styrelsen och kassaförvaltaren beviljades ansvarsfrihet. Beträffande 
medlemsavgifterna för 1984 fastställdes att avgiften för hembygdsföreningarna 
skulle vara oförändrad 50 kronor per utsett ombud samt avgiften för enskilda 
oförändrad 50 kronor. 

Vid årsmötet diskuterades planeringen av olika aktiviteter inom länet och vid 
Hembygdens Dag på Skansen under Hembygdens År 1984. 

Vintertinget hölls på Upplandsmuseet söndagen den 6 februari 1983. 1982 års 
utdelning ur Landshövding Hilding Kjellmans hembygdsfond gick till Skogstib
ble hembygds- och fornminnesförening och Disa Gilles pris för 1982 till Ljusterö 
hembygdsförening. För första gången utdelades ett stipendium ur den nyinstif
tade Nils och Barbro Sundquists minnesfond, vars syfte är att utdela stipendium 
till en person som i väsentlig grad bidragit till utforskandet av Uppsala stads äldre 
historia. Antikvarien Jan-Helmer Gustafsson fick mottaga årets stipendium. 

Vårstämman och vårutflykten 1983 ägde rum söndagen den 29 maj . I Thunmans
skolan i Knivsta hölls vårstämman under landshövding Mundebos ordförande
skap. Stadgeenliga val förrättades. Förtjänstmedaljen överlämnades till lantbru
kare Bertil Lidberg. Enligt styrelsens beslut hade förtjänstmedaljen också tillde-
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lats fru Greta Lidberg och riksspelman Harry Pettersson, vilka dock var förhind
rade att närvara vid årsstämman. Under vårutflykten besöktes Linnes Sävja i 
Danmarks socken, gravfält och herrgård vid Valloxsäby i Östuna socken, Knivsta 
kyrka samt Flasta mur, slottet och kyrkan i Skokloster. 

Höstutflykten ägde rum söndagen den 25 september. Under denna besöktes 
Hjälmsta by i Åkerby socken,Jumkils kyrka, Kiplingebergs gård i Bälinge socken, 
Bälinge mossar med stenålderboplatserna vid Anneberg och Sotmyra samt Nol
myra garveri i Björklinge socken. 

Publikationer 
Förbundets årsbok "Uppland l 983" distribuerades till medlemmarna i novem
ber 1983. Ur innehållet kan nämnas "Fullerö backar" av David Damell, "Grefvin
nans Croug" av Frans Ekström, "Carl Petter Thunberg och Råby" av Torsten 
Schmidt, "Framkammarstugor i uppsalatrakten" av Ulrich Lange och Karin 
Löfgren, "Några uppländska folklivsbilder av Johan Josef Malmberg" av Håkan 
Li by och "Att skildra en bygd - ett folk - en epok", av Irene Jansson. 

Den av förbundet i samarbete med Upplandsmuseet nystartade Småskrift
serien utkom med tre nummer under året, nämligen byggnadsvårdsbroschyrer
na "Hantverkare och material" och "Tradition och förnyelse" sam "Med Vilhelm 
Nauckhoff i Enköpings-Näs". 

Förbundets medlemsblad "Meddelanden" utkom som vanligt med fyra num
mer under året. 

F ornminnesföreningens inköpskommitte 
Inköpskommitten har utgjorts av ordföranden, skattmästaren och sekreteraren. 
Under arbetsåret har inköpts såväl äldre föremål som fotografisk material, allt 
donerat till Stiftelsen Upplandsmuseet. 

Kvekgården 
K vekgården i Fröslunda soken har under l 983 varit väl besökt av skolklasser, stu
diegrupper och allmänhet. Under sommaren 1983 alla dagar utom måndagar 
har fil. kand. Ulrika Hemming svarat för visningar på dagtid. Övriga dagar un
der sommarhalvåret och på kvällstid har gården visats av Bertil Lidberg. Lagun
da hembygdsförening har vid sina sammankomster fått utnyttja Kvekgården. I 
gengäld har hembygdsföreningens medlemmar hjälpt till med lövräfsning och 
diverse smärre underhållsarbeten . Under året har halmtaket på bostadshuset 
helt lagts om. 

Under året slutfördes en under I 982 påbörjad nykatalogisering av alla inven
tarier i Kvekgårdens byggnader. 
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Långhundr~edsprajekret 

De under 1982 påbörjade undersökningarna, inom det sedan några år pågående 
Långhundraledsprojektet, vid fornborgen Broborg i Husby-Långhundra socken 
fortsatte under sommaren 1983. Detta skedde med stöd av ekonomiskt bidrag 
från Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund samt med personella 
insatser från hembygdsföreningarna i Husby-Långhundra, Knivsta och Lagga. 

Studiedag 
Under hösten ordnades en studiedag för hembygdsföreningarna på Upplands
museet, varvid personal från länsstyrelsen, Upplandsmuseet, stadsarkitekten i 
Enköpings kommun och naturvårdsintendenten i Uppsala kommun informera
de om lagstiftningen inom kulturminnesvård, naturvård och planering. 

Uppsala i september 1984 

Ingemar Mundebo 
Ordförande 
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OlaEhn 
Sekreterare 


